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Všeobecne záväzné nariadenie 

 
Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 39/2014 
(úplné znenie)   

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov a § 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto: 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 

§ 1 
Účel a predmet 

 
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie podmienok 
poskytovania dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) na 
všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospešných služieb1, všeobecne prospešných 
alebo verejnoprospešných účelov2 a na podporu podnikania. 
 

§ 2 
Pôsobnosť 

 
VZN sa vzťahuje na: 

(1) obce na území PSK ako účasť PSK na financovaní spoločných úloh v záujme všestranného 
rozvoja územia PSK, 

 

(2) právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, 
ktorých PSK nie je zakladateľom a to na podporu všeobecne prospešných služieb1, všeobecne 
prospešných alebo verejnoprospešných účelov2 a na podporu podnikania fyzických osôb – 
podnikateľov. 

§ 3 
Základné pojmy 

 
(1) Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov PSK 

v rámci schváleného rozpočtu PSK na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie finančných prostriedkov. 

 
(2) Všeobecne prospešné služby, na ktoré sa vzťahuje VZN sú najmä: 



 
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. 

 
(3) Všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely, na ktoré sa vzťahuje VZN sú najmä: 

 
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
c) ochrana a tvorba životného prostredia, 
d) zachovanie prírodných hodnôt, 
e) ochrana zdravia, 
f) ochrana práv detí a mládeže, 
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci 

v ohrození života alebo pri postihnutí živelnou pohromou. 
 
 

 
DRUHÁ ČASŤ 

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ 
 
 

§ 4 
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií 

 
(1) Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia PSK 

a to iba z vlastných príjmov PSK. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na 
príslušný kalendárny rok zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť 
rozpočtovaných vlastných príjmov PSK s rozpisom pre jednotlivé výzvy.  
 

(2) Suma vyčlenená každoročne v rozpočte samosprávneho kraja, účelovo určená na dotácie v zmysle 
VZN rozdelená podľa jednotlivých výziev sa člení v podiele 10 % na rozdelenie dotácií, ktoré sú 
v kompetencii predsedu a 90 % na rozdelenie dotácií, ktoré sú v kompetencii zastupiteľstva. 

 
(3) Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh samosprávneho kraja na konci rozpočtového roka. 

 
§ 5 

Podmienky poskytovania dotácií 
 

(1) O pridelenie dotácie na základe zverejnenej výzvy môžu žiadať iba subjekty uvedené v § 2 (ďalej 
len „žiadateľ“), na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu PSK a za predpokladu, že 
žiadateľ má sídlo na území PSK, resp. trvalý pobyt na území PSK pri fyzických osobách 
podnikateľoch. 
 

(2) Konkrétne znenie výziev na predkladanie žiadosti o poskytovanie dotácií v jednotlivých 
oblastiach, vrátane termínov na predkladanie a podmienok poskytnutia dotácie v kompetencii 
Zastupiteľstva PSK schvaľuje Zastupiteľstvo PSK a ktoré sú v kompetencii predsedu schvaľuje 
predseda na základe schváleného rozpočtu na príslušný rok a následne zverejňuje úrad PSK. 

 
(3) Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok. 

 



(4) Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 
 

(5) Dotáciu nie je možné poskytnúť na: 
 

a) úhradu miezd, platov a odmien, 
b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov, 
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, 
d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, 
e) stravné náklady, 
f) honoráre pre organizátorov projektov, 
g) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi. 

 
(6) Žiadosti sa predkladajú na PSK v termíne, ktorý bude vždy uvedený vo výzve na predkladanie 

žiadostí. 

 

(7) Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom PSK. 

 
(8) Ustanovenia iných právnych predpisov o spôsobe nakladania s finančnými prostriedkami 

poskytnutými podľa tohto nariadenia nie sú týmto nariadením dotknuté3. 

 

§ 6 
Kompetencie pri schvaľovaní poskytnutia dotácií 

 

(1) Pridelenie dotácie podľa jednotlivých výziev v kompetencii Zastupiteľstva PSK pre jedného 
žiadateľa schvaľuje Zastupiteľstvo PSK na návrh príslušnej komisie a v kompetencii predsedu pre 
jedného žiadateľa schvaľuje predseda PSK. 

 

(2) K predloženej žiadosti vypracuje odbor financií Úradu PSK stanovisko, v ktorom uvedie či 
žiadosť spĺňa podmienky zverejnenej výzvy a tohto VZN. Na doplnenie žiadosti o chýbajúce 
doklady, resp. zmenu nesprávnych údajov sa stanovuje pre žiadateľa 10 dňová lehota od obdŕžania 
písomnej výzvy zo strany úradu samosprávneho kraja. Pri zasielaní výzvy bude uprednostňovaná 
elektronická komunikácia na e-mailovú adresu v prípade, že táto bude uvedená v žiadosti. 

 
(3) Žiadosti o dotáciu podľa jednotlivých výziev predkladá odbor financií spolu so stanoviskom podľa 

ods. 2 predsedovi PSK. O pridelených dotáciách predseda PSK informuje komisiu finančnú 
zriadenú pri Zastupiteľstve PSK polročne a to k 30.6. a k 31.12. bežného roka. 

 
(4) Žiadosti o dotáciu v kompetencii Zastupiteľstva PSK predkladá odbor financií príslušnej komisii, 

Žiadosti spolu s prijatým uznesením komisie budú predložené na schválenie Zastupiteľstvu PSK 
na najbližšom zasadnutí. Na základe tohto rozhodnutia bude uzatvorená zmluva, ktorá musí 
obsahovať najmä výšku a účel použitia poskytnutej dotácie a spôsob jej zúčtovania. 

 

§ 7 
Kontrola 

 
(1) Kontrolu nad dodržiavaním toho VZN, vrátane plnenia podmienok stanovených v jednotlivých 

výzvach vykonávajú: 
 
a) Zastupiteľstvo PSK, 
b) Útvar hlavného kontrolóra PSK. 

 



 
§ 8 

Účinnosť nariadenia 
 

(1) Všeobecne záväzné nariadenia PSK č. 15/2008 nadobúda platnosť dňom schválenia 
v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja a účinnosť dňom 1.1.2009. 
 

(2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 5/2004 v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 7/2005 a 12/2007. 

 
(3) Všeobecne záväzné  nariadenie PSK č. 39/2014 bolo  v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) 

zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené zastupiteľstvom 
Prešovského samosprávneho kraja dňa 22.4.2014, uznesením č. 38/2014. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia v Zastupiteľstve 
PSK a účinnosť dňom vyhlásenia vyvesením úplného znenia VZN na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja.  
 
 
 
 
 
 
 
 

        MUDr. Peter  C H U D Í K 
                 predseda PSK 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                                 
1 § 2 ods. 2 zákona č. 2013/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby  
v znení neskorších predpisov 
2 Napríklad § 2  ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov 
3 Napr. zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov 


